
УГОДА 

«Про співпрацю Управління Держпраці 

у Рівненський області та Управління виконавчої дирекції  

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань України у Рівненській області» 

 

« 28 » березня 2016 року                    м. Рівне 

 

Управління Держпраці у Рівненській області в особі першого 

заступника начальника Носа Миколи В’ячеславовича (надалі Управління), 
що діє на підставі Положення про Управління Держпраці у Рівненській області, 
затвердженого наказом Державної служби України з питань праці від 
30.04.2015 № 11 із змінами, внесеними наказом Міністерства соціальної 

політики України від 04.12.2015 №1172, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 21.12.2015 за № 1595/28040, з однієї сторони, та Управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України у Рівненській області (надалі 
– управління виконавчої дирекції Фонду у Рівненській області) в особі, 
начальника управління Колесника Олександра Костянтиновича, що діє на 
підставі Положення про Управління виконавчої дирекції Фонду у Рівненській 
області, з другої Сторони, іменовані разом «Сторони», керуючись чинним 
законодавством України, усвідомлюючи важливість спільних дій щодо 
забезпечення конституційних прав громадян на належні, безпечні та здорові 
умови праці, прагнучи посилити ефективність державного нагляду та контролю 
за додержанням законодавства про охорону праці, про працю та зайнятість 

населення, гігієну праці, керуючись принципами партнерства та соціального 
діалогу, уклали цю Угоду про наступне: 

 

1. Предмет Угоди 

- взаємодія і співпраця Сторін у межах їх компетенції, прав і повноважень, що 

здійснюються на основі: 

- проведення спільних засідань, нарад, круглих столів; 

- постійного обміну інформацією про стан охорони праці, гігієни праці, 

додержання законодавства про працю та зайнятість населення, рівня 

виробничого травматизму й профзахворюваності у суспільному виробництві, 

надання необхідних для роботи матеріалів і нормативних документів з питань 

охорони праці, гігієни праці, додержання законодавства про працю та 

зайнятість населення; 

- участі у формуванні Програм з питань безпеки, гігієни праці та поліпшення 

стану виробничого середовища, які затверджуються в установленому порядку 

на регіональному рівні, здійснення постійного контролю за їх виконанням; 

- внесення відповідних пропозицій та вжиття узгоджених спільних заходів, 

спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань промислової 

безпеки, охорони праці та гігієни праці, системи комплексного управління 

охороною праці, гігієною праці, підвищення ефективності державного нагляду 

у сфері охорони праці, гігієни праці, додержання законодавства про працю та 
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зайнятість населення; 

- організації спільних засідань органів державного нагляду за охороною праці, 

гігієною праці, додержання законодавства про працю та зайнятість населення і 

Управління виконавчої дирекції Фонду у Рівненській області, проведення 

нарад, круглих столів, семінарів, заходів щодо проведення Всесвітнього дня 

охорони праці тощо; 

- узгодження дій, висновків і пропозицій під час спільного розслідування 

нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення його об'єктивності, 

правильного визначення причин, що призвели до травмування працівників, і 

розроблення профілактичних заходів щодо запобіганню виробничому 

травматизму, недопущення безпідставного звинувачення потерпілих або 

віднесення травм до не пов'язаних із виробництвом. Спільний розгляд заяв і 

скарг працівників з цих та інших питань; 
- організації роз'яснювальної роботи щодо вимог законодавства про охорону 
праці, гігієну праці, додержання законодавства про працю та зайнятість 
населення, надання роботодавцям і працівникам взаємоузгоджених 
консультацій, залучення до пропаганди охорони праці телебачення, радіо, 
друкованих засобів масової інформації; 
- залучення (за необхідності) страхових експертів до участі в спільних 
перевірках підприємств, організацій. 
 2. Сторони зобов’язуються співпрацювати за такими основними 

напрямами: 

2.1. Постійний обмін інформацією, надання необхідних для роботи       

матеріалів і  нормативних документів з питань промислової безпеки, охорони 

праці, гігієни праці щодо проведення спеціальних розслідувань нещасних 

випадків на виробництві; 

2.2. Опрацювання пропозицій щодо вдосконалення державної політики в         

галузі промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення 

державного гірничого нагляду;  

2.3. Участь у формуванні програм з питань безпеки, гігієни праці та 

поліпшення стану виробничого середовища, які затверджуються в 

установленому порядку на регіональному та виробничому рівнях, здійснення 

постійного контролю за їх виконанням; 

2.4. Здійснення заходів щодо вивчення стану промислової безпеки, охорони 

праці та рівня профілактичної роботи на підприємствах, в окремих галузях,  і  

посилення впливу органів державного нагляду і робочих органів виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань України на результати цієї роботи;  

2.5. Організація спільних засідань, нарад, круглих  столів, семінарів, заходів 

щодо проведення в області Всесвітнього дня охорони праці органів державного 

нагляду за промисловою безпекою, охороною праці, гігієною праці, 

законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування в частині призначення нарахування та виплати допомоги 

і Управління виконавчої дирекції Фонду у Рівненській області; 

2.6. Узгодження дій, висновків і пропозицій під час спільного розслідування 

нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення його об’єктивності, 
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правильного визначення причин, що призвели до травмуванню працівників, і 

розроблення профілактичних заходів щодо запобігання виробничого 

травматизму, недопущення безпідставного звинувачення потерпілих або 

віднесення травм до непов’язаних із виробництвом; 

2.7. Спільний розгляд заяв і скарг працівників з цих та інших питань; 

2.8. Активна співпраця у формуванні відповідних розділів галузевих, 

територіальних угод та опрацювання рекомендацій щодо формування 

зобов’язань нагляду та контролю з промислової безпеки, охорони праці, гігієни 

праці в колективних договорах; 

2.10. Організація роз’яснювальної роботи щодо вимог законодавства про          

охорону праці, гігієну праці, надання роботодавцям і працівникам 

взаємоузгоджених консультацій.  

 Залучення до пропаганди охорони праці телебачення, радіо, друкованих  

засобів масової інформації; 

2.11. Проводити  виїзні перевірки, наради, круглі столи з питань промислової 

безпеки, охорони праці, недопущення виробничого травматизму.   

 
 3. Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для досягнення              

результативності у співпраці за основними напрямами, зазначеними в  пункті 2 

цієї Угоди. Зокрема: 
 

 3.1 Управління Держпраці  у Рівненській області   забезпечить: 

3.1.1. Своєчасне інформування Управління виконавчої дирекції Фонду у 

Рівненській області про плани комплексних перевірок підприємств, установ, 

організацій з питань промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, 

здійснення державного гірничого нагляду. Обов’язкове включення 

представника Управління виконавчої дирекції Фонду у Рівненській області в 

комісії з спеціального розслідування кожного нещасного випадку на 

виробництві, об’єктивність розслідування і врахування думки цих 

представників; 

 3.1.2.   Обов’язковий розгляд та оперативне реагування на офіційні подання 

(висновки) представника Управління виконавчої дирекції Фонду у Рівненській 

області, що вносяться відповідно до прав і повноважень, визначених 

законодавством, інформування Управління виконавчої дирекції Фонду у 

Рівненській області про результати розглядуподання (висновку).  Надання 

аргументованої відповіді, якщо за підсумками розгляду подання (висновку) 

прийнято негативне рішення. 

 

3.2. Управління виконавчої дирекції Фонду у Рівненській області 

зобов'язується : 

3.2.1. Забезпечувати участь представників Управління виконавчої дирекції 

Фонду у Рівненській області в роботі, що проводитиметься  спільно Сторонами 

в ході реалізації зобов’язань згідно з пунктами 2 і підпунктом 3.1.1. цієї Угоди; 

3.2.2. Інформувати  органи державного нагляду про виявлені на підприємствах 

факти порушень норм і правил охорони праці, наявність загрози життю чи  

 



 


